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čísIo zmluvy

sz035l2022

čl. r.

zMLUvA o zAVEDEruÍ n neauácu sYsrÉMU
ZBERU ODDELENE ZBIERANÝCH ZLOáEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

z DoMÁcNosTÍ s oBsAHoM NEBEzpečr,rÝcn uqrox
uzavretá podl,a § 269 ods. 2zákonač, 513/1991 Zb, obchodného ákonnka

medzi

zul_uvttÉ STRANY

Objednávatel' Dodávatel'
Názov Obec Revúcka Lehota DETOX s,r.o.

Adresa

Telefón
Te!efax
E-mail
Ičo
DIč
Ič DPH
Banka

Revúcka Lehota B0
049 18 Lubeník
05B / 44B 10 48
058 / 448 10 48
revuc ka le hota @ferdooet. s k
00 328 715
z9z0744825
Nie je platca DPH
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000267?75BZ

Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica
048 l 47I25 tI
04B l 47t25 47
legislativa@detox.sk
31 582 028
2020453996
sK2020453996
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN : SK1B7500000000 40L3Z4687 6
BIC: CEKOSKBX
Daniel Studený, MBA, konatel' spoločnosti
TomášGómóry,MB@Štatutárny MVDr. Ján Šeševička, starosta

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných
MVDr. Ján Šeševička, starosta

Oprávnený rokovat' o realizácii odberu odpadov
MVDr. Ján Seševička, starosta

zéplgPce_--
Ing. Katarína Schneider, obchodný riaditel'

Ing, Karina Paulíny, PhD., poverená zast.ved, DEP

Ing. Karina Paulíny, PhD., poverená zast.ved. DEP

. Jana M referentka DEP

čl. z. pREDMETzMLuVy

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávatel' bude pre odberatel'a zabezpeČovať zber odPadov Zo zloŽiek

komunálneho odpadu formou prevzatia odpadov z určeného odberného miesta v obci výhradne od obYvatelbv

obce Revúcka Lehota. Dodávatel' zabezpečí zneškodnenie/zhodnotenie odpadov v zmysle Zákona NR SR

č.7gl2o15Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneníniektoných zákonov v znenízmien a súvisiacich predpisov.

uvedený systém worial Zber odpadov z odberného miesta, Spracovanie odpadov, Environmentálna evidencia.

2,L. Zber odpadov z odberného miesta

1, Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácnostís obsahom nebezPeČných látok Pre

obyvatel'ov obce Revúcka Lehota bude zabezpečovať dodávatel' vozidlom, ktoré vyzdvihne odPad

z odberného miesta zadaného objednávatelbm - požiarna zbrojnica -Revúcka Lehota Č. 80 - na základe

objednávky schválenej pracovníkom objednávatel'a oprávneným rokovať o realízácii odberu odPadov

a pracovníkom dodávatel'a oprávneným rokovať o realizácii odberu odpadov.

2. Termín zberu bude na každý rok dohodnutý písomne (e-mailom) oprávnenými osobami rokovať

o realizácii odberu.
3. Zber je vykonávaný spravidla dvakrát za rok fiar, jeseň).

4. Inou formou zberu je ,,výjazd" vozitlla na požiadavku obce, t.j. osób oprávnených rokovať o realizácii

odberu, ked' bude nutné odviezť a zneškodniť nebezpečné odpady, vyskytujúce sa na Území obce, t.j.

vol'ne uložené nebezpečné odpady, ohrozujúce životné prostredie a zdravie obyvatelbv.

5, Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne informovať o závaŽných skutoČnostiach, ktoré móŽu ovplyvniť

plnenie tejto zmluvy (napr. neštandardné odbery).

2.2. Spracovanie odpadov

Dodávatel' zabezpečí sprac<lvanie nebezpečných odpado,r zo zložiek komunálneho odpadu odobratých od

obyvatelbv obce, Spracovaním sa rozumie akákol'vek úprava, najmá triedenie a separácia vyuŽitel'nýcn

zložiek, fyzikálno-chemicltá úprava (eliminácia nebezpeČných vlastnostÍ), materiálové zhodnotenie
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využitel'ných zložiek, mechanická úprava na minimalizáciu objemu (lisovanie, drvenie), ktoré vykonáv\
\

zabezpeČuje dodávatel'. \
2.3. Environmentálna evidencia \ \
Dodávatel' je povinný viesť evidenciu o zbere, preprave a spracovaní vyzbieraných odpadov v zmysle zákona\

č. 79l2o15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov a súvisiacich predpisov.

čL. g. cENAzAslužBy
1. Ceny za poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 Zoznam odpadov a v prílohe Č. 2 Ceny za sluŽby

a sú platné do dátumu uvedeného v tejto prílohe a ich aktualizácia bude dohodnutá písomne vo forme

dodatku k tejto zmluve.
z, K cenám uvedeným v tejto zmluve a jej prílohách sa účtuje daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona

č,222l2oo4 Z,z, o dani z pridaneihodnoty, ktorá bude pripoČÍtaná a ÚČtovaná v aktuálnej sadzbe podl'a

všeobecne platných právnych predpisov, platných v čase dodania služby.

3. pri odpadoch, ktoných charakter a zloženie si vyŽaduje uloŽenie na skládku, obsahuje uvedená cena aj

poplatok za uloženie odpadov podl'a zák. č. 3Z9l20IB Z, z. o poplatkoch za uloŽenie odpadov a o zmene

a doplnenízákona č,5B7l2o}4Z, z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektoných zákonov

v znení neskorších predpisov. Výška tohto poplatku zodpovedá zákonrrej Úprave k dátumu podpisu tejto

zmluvy. V prípade zmeny výšky poplatkov z dóvodu zmeny legislatívy je dodávatel' povinný bez

zbytočného odkladu písomne oboznámiť objednávatel'a. Takáto zmena musí byť dohodnutá písomne

vo forme dodatku k tejto zmluve, Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávatel' nebude

akceptovať zuýšenie ceny z dóvodu zmeny výšky poplatku, platnosť a úČinnosť zmluvy zaniká uplynutím

desiatich dní odo dňa písomného oznámenia dodávatel'a o zmene rnýŠky poplatkov z dóvodu zlT'leny

legislatívy.
4, V prípade, že v priebehu trvania zmluvy nastanú skutočnosti, ktoré ovplyvnia cenu výkonov dodávatel'a,

napr, zmena všeobecne platných právnych predpisov, zmena cien u subdodávatel'ov alebo sa zmení
výška cien energetických a materiálových vstupov a výstupov alebo sa cena zmenívplyvom medziroČnej

inflácie zverejnenej štatistickým úradom SR, vyhradzuje si dodávatel' právo v závislosti od uvedených

zmien ceny upravit', O takejto úprave musí bez zbytočného odkladu informovat'objednávatel'a, Takáto

zmena musí byt' dohodnutá písomne vo forme dodatku k tejto zmluve, Zmluvné strany sa dohodli, Že

v prípade, ak objednávatel' nebude akceptovat' zvýšenie ceny, platnosť a účinnosť zmluvy zaniká
uplynutím 30 dní odo dňa písomného predloženia nového cenového návrhu dodávatel'a.

čl. +. pLAToBNÉ poDMIENKy

1. Faktúra (daňouý doklad) _ po zrealizovaní predmetu zmluvy je splatnosť faktúry 14 dníod jej vystavenia.

Z. Úhrady vykonajú Zmluvné strany výhradne bankovlim prevodom.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania fakturovanej sumy na bankový ÚČet dodávatel'a

uvedený v záhlavítejto zmluvy alebo priamo vo faktúre.

4. V prípade omeškania objednávatel'a s platbou riadnej faktúry má dodávatel' právo ÚČtOvať

objednávatelbvi úrok z omeškania podl'a §369 ods. 2 Obch. zákonníka v spojení s nariadením vlády

č.2Ll20|3Z.z..

čl. s. pnÁvnApovINNosTIzMLuvNÝcH sTRÁN

1. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si súčinnosť v rozsahu nevyhnutom pre plnenie povinností podl'a

tejto zmluvy.
z. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' akceptuje váhu stanovenú dodávatelbm. Odpad bude

vážený na certifikovanej váhe dodávatel'a. Zástupca objednávatel'a móŽe byť prítomný pri váŽení na

prevádzke dodávatel'a, Zástupcovia objednávatel'a a dodávatel'a podpíŠu prísluŠný doklad - preberací

protokol s označením kategórie ostatný odpad ,,O" alebo nebezpečný odpad ,,N".
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2.

5.

6.

lráva a povinnosti objednávatel'a

Objednávatel' má právo kontrolovať kvalitu vykonávania predmetu zmluvy kedykol'vek v priebehu
platnosti zmluvy za účasti zástupcu dodávatel'a. Termín kontroly určí a oznámi objednávatel'
dodávatelbvi minimálne deň pred začatím kontroly.
Prípadné nedostatky zistené kontrolou oprávňujú objednávatel'a uložiť dodávatelbvi povinnosť odstrániť
nedostatky v stanovenom termíne.
Objednávatel' je povínný zaplatiť za poskytnutý predmet zmluvy dohodnutú cenu.
Objednávatel' je povinný informovať občanov o možnosti odovzdať nebezpečné odpady zo zložiek
komunálneho odpadu počas trvania tejto zmluvy formou všeobecne závázného nariadenia o nakladaní
s komunálnymiodpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
Objednávatel'sa zavázuje pred termínom určeným na zberlodber odpadu zverejniť oznámenie o termíne
zberu v zmysle tejto zmluvy a o podmienkach zberu na adrese sídla objednávatel'a, na www stránke
(v prípade ak ju má), v lokálnych médiách (napr. miestny rozhlas, úradná tabul'a, noviny obce a pod.)

najneskór týždeň pred plánovaným termínom zberu.
Objednávatel' je povinný informoVať elektronicky (na e-mail: legislativa@detox.sk) dodávatel'a o zmene
všeobecne závázného nariadenia o nakladanís komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
objednávatel'a a o zmene programu odpadového hospodársWa objednávatel'a, v prípade, Že sa zmeny

Ýkajú predmetu zmluvy.
7. Pred odberom odpadu - objednávatel' je povinný:

7.1. Zabezpečiť vhodné balenie a označenie odpadu v súlade so zákonom č. 79l20I5 7.z,

o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov.
7.2. Uložiť odpady vytriedené podl'a druhov do vhodných obalov na prepravu (tekuté odpady

v pevných vodotesných obaloch - sudy, bandasky, uzatváratel'né fl'aŠe; tuhé odpady
zabezpečené proti vysypaniu pri preprave).

7,3. Každý obal musí byť označený v zmysle inštrukcií dodávatel'a uverejnených na

, http://www.detox.sk/content/objednavky napr. IdentifikaČným listom nebezpeČného odpadu,
(dodávatel' vie poskytnúť na vyžiadanie od objednávatel'a).

7.4, Pri odbere odpadu - odovzdávanie odpadu spoločnosti DETOX s.r.o. musízodpovedná osoba' powrdiť Sprievodný list nebezpečného odpadu - pečiatka, čas odberu, dátum odberu a podpis.

7.5. Naložiť len odpad nahlásený v objednávke a poWrdený pracovníkom dodávatel'a,
7.6, Zabezpečiť nakládku, ak v objednávke nie je uvedené inak.

5.2. Práva a povinnosti dodávatel'a

1. Dodávatel' je povinný odobraťodpad v dohodnutom čase a rozsahu podl'a prílohy Č, t a zabezpeČiť jeho

spracovanie, rovnako spracovanie všetkých d'alších zložiek, ktoré pri nakladaní s ním vzniknú.
2. Dodávatel'má právo odmietnuť prevzatie odpadu, ktoný nie je uvedený v prílohe Č. t alebo nie je moŽné

určiť jeho druh/charakter (neznámy druh odpadu).
3. Dodávatel'zabezpečítriedenie odpadov podl'a druhu vo svojej prevádzke.

4. Dodávatel' má právo účtovať dodatočne vzniknuté náklady a všetky preukázatel'né náklady, ktoré
vzniknú pri výkone predmetu zmluvy.

5, Dodávatel' nie je oprávnený žiadať odplatu za predmet zmluvy od obyvatel'a obce, vid' bod 3 Povinnosti
objednávatel'a.

6. Dodávatel' si vyhradzuje právo nevykonávať službu pre objednávatel'a, ak má objednávatel' voČi

dodávatel'ovi závázok po termíne splatnosti. V takomto prípade dodávatel'nezodpovedá za Škody, ktoré
vzniknú objednávatel'ovi z dóvodu neposkytnutia sluŽby.

7. Dodávatel' poskytne na požiadanie objednávatelbvi vypracované informaČné letáky v elektronickej
podobe.

B. Dodávatel' je povinný poskytnúť objednávatelbvi podklady pre vypracovanie EvidenČného listu odpadu
v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP sR č. 366/2015 7.z, a Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

v zmysle prílohy č. 2 vyhlášky NŽp sn č.36612015 Z,z,

čl. s. INÉ DoJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej komunikácii.
. Dodávatel' je od účinnosti tejto zmluvy oprávnený zasielať objednávatelbvi dokumenty

v elektronickej forme vo formáte PDF a to: faktúry, zálohové faktúry, odsúhlasenie / potvrdenie
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2.

objednávok dodávatel,om, cenové ponuky, cenníky, všeobecné obchodné podmienky, dodatlq

k tejto zmluve, informácie o at<tuárnom stave závázkov, zápoČty pohl'adávok a závázkov,

upomienky, oo|umentáciu súvisiacu , ÉJi.rutpou odpadového ňospodárstva (napr, Sprievoclné

listy nebezpečných odpadov, protor.ori'o oJou,auni odpadu a pod,) (d,alej len "elektronické

. áŤffi:T]ii tejto zmluvy dodávatel, nebude objednávatel'ovi vYstavovať a zasielať uvedené

dokumenty v papierovej forme,

. Zmluvné .tr..y ;;d"Ňjň, i" aooa"atel,bude objednávatelbvi zasielať elektronickY:

a) faktúry s prílohami na e-ma,ilovú adresu: rcyu§kalebola@lgrdane!§k

b)sprievódnélistynebezpuenjnooJpáaunu.*áirouuuáiósu:rerru.Eka]ehotaQlerdqnet.§K
c) informácie o u'ktuálnorn .b;;r;Ů;tov a ostatné elektronické dokumentY na e-mailovú

a d res u : re*v..u Ekalchgta@f erdgnet, s.I

d) inro..rnář o i"rlT í*,h *,uir nňlu"ov : r:evuckalebqk@íedqncl§k

Zmluvné strany prehlasujú, že majú prístup k á-mailovej adrese *J;G v tomto Článku. objednávatel'

prehlasuje, že pruímanie efurtroniókých dokumentov od dodávatel,a nie je blokované,

zmluvné strany sa dohodli, že elektroni.kj;;il;"rrtý zasielané dodávatel'om spósobom na e-mailové

adresy uvedené v čl. 6 sa považujú za doručené objednávatelbvi najneskór uplynutím 3 kalendárnych dní

odo dňa preukázatel,ného,odoslania elektronickéhó dokumentu 'o 
.truny dodávatel'a' a to aj v prípade'

3i,'ff:[tit'j.":"J*"r"T§ že..dodávatel, sa riadi v plnom rozsahu Politikou integrovaného

.un}Jrrr."ho systému, ktorá je k nahliadnutiu na www,detox,sk,

Transparentné intormJáie o spiacriuunio.oňnýlr., ,iou;o" dodávatel'om v súvislosti s PoskYtovaním sluŽbY

sú-zv-Jrelnené na webovom portáli www.detox.sk v sekcii GDPR.

Dodávatel, má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť rozsah poskytovania sluŽieb bez sankcie

od objednávate 
ffiťjf,j|iáaun"; udalosti (napr. požiar, havária, technologická porucha, atd") na

technológiách a v preváozt<ain dodávatel,a resp. jeho subdodávatel,a, ktoré obmedzia

jeho kapacity r.rp. ,.t,opnorř prijímať odpady v zmysle platnej legislatívy,

b) straty potrebných oprávnení na ňakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy, resp,

straty oprávnení subdodávatel'a,

zmluvné strany sa dohodli, že obmedzeiř , turenoto dóvodu sa nebude považovať za porušenie

zmluvných pouinnorii,ro ,tiunv dooávaiela a dodávatel' ŮoJPoveoá za ŠkodY' ktoré vzniknú

oU;uanáuua"i'ovi z dóvodu prerušenia resp, obmedzenia služby,

čt.l. zÁvrnrčnÉusrnnovENlA

1, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a ÚČinnosť v zmYsle

ustanovenia § 47a občianskeho ,ar.oniilu.dň;* nasledujúcim po dni jej zverejnenia a uzawára sa na

z, 3fi:ri..r'J:ťljiju].'.Ťhtuuu zverejniť do 7 dníodo dňa účinnostiv centrálnom registri zmlúv,

3. Zmluvné strany .ážu ,.ruuný vzťah založený touto zmluvou ukončiť:

li !;:ln:;;*"::iffil,":kH:liffi'áT**T:.li9"búda platnosť a účinnosť dňom doručenia

odstúpenia. V odstúpeníoo r.ruuř.i,;iÍW,r;;;;v xá.řá.v Jduoo odstúpenia' inak je neplatné'

V prípade dilň;;ř,á aoiueuni,oastúpenia s9 1na 1jo, iá óoro doručené.na 3, deň po tom, ako

bola zásielka ójovzoaná na doručJnř;i.-;bj.d.ávatera. baittipením.od zmluvY nezaniká nárok na

úhradu závázkov a škód. za oóvoáv ňáooslún9l'e od zmluvy sa považuje:

o preukázatel,né nedoplatky 
""éi 

'iiair-iióciátna 
poiiioufiu,- zaravotná Poisťovňa, daňový Úrad

. lr'"?!J,l po lehote splatnosti viac ako 30 dní, ktory nebol uhradený ani v lehote 10 kalendárnych

dníod doručenia písomnej wzw,
. v prípade, ak dójde ,o ,truni-pJíoťujúcich orgánov štátnej správy kzákazu, alebo obmedzeniu

povolenia činností aoaávatetá ur"uó jeho subdodávatel'a, ktoré sú predmetom plnenia tejto

. íT',lJ]ie hrubého porušenia zmluvy, kde odstúpenie od zmluvy je oprávnená podať tá zmluvná

strana, ktorá písomn" uporo'riii;'áilňú irruunt .iáu nu ň*ne porušenie zmluvy, pričom

súčasťou upozornenia nu nr,i#'poiui"ni. zmlu.ry'riiri uvr á; uvedeňie konkrétneho PoruŠenia

,mtuuf i [á poziuo.u*u u t i,ii'n-ni:"',o oastánónie, V piípaoe, ak druhá ",*!íj:Ti>_
.{fl,lq

4.

5.

6.



1.

2,

5, Všetky doplňujúce zmeny si vyžadujú formu písomného dodatku potvrdeného obidvoma zmluvnými
stranami, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak,

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, objednávatel' obdrží 1 vyhotovenie a dodávatel'
1 vyhotovenie,

7. Zmluvné strany prehlasujÚ, Že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, nebola dojednávaná v tiesni
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť zmluvy poWrdzujú vlastnoručným
podpisom.

čL. s. pRíLoHy

Zoznam odpadov
Cena za služby

ffi-*
štatutárny záslupca objednáwteJ'il -- -

tvvor./:án Šeševička

/starosta

zástupfa dodávatel'a ;

Ing. Kar,Ína Paulíny, PhD.
poverená zastupovaním vedúceho DEP

konkrétne poruŠenie v stanovenej lehote neodstráni alebo opátovne hrubým spósobom poruší
zmluvu, je dotknutá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite doručením
oznámenia.

c) PÍsomnou rnýpoved'ou niektorej zo zmluvných strán bez udania dóvodu, pričom výpovedná lehota je
30 dnía začína plynúť pruým dňom nasledujúceho mesiaca po doručeníuýpovede.

Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sú zmluvné strany povinné správať sa a konať podl'a
právneho poriadku Slovenskej republiky.

V Revúckej Lehote, dňa
N. to,

V Banskej Bystrici, dňa L1-40. ZoZL
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Príloha č. 1. ZOZNAM ODPADOV

20o1o5 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

nebézpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

200113 rozpúšťadlá

200114 kyseliny

200115 zásady

2OOIL7 fotochemické látky
j

200119 pesticídy

2OO121 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

2OO123 vyradenézariadeniaobsahujúcechlórfluórovanéuhl'ovodíky

200125 jóate oteje a tuty

200126 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

2oo127 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpeČné látky tuhé

2oo1-27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpeČné látky tekuté

2oo128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a Živice iné ako uvedené v 20 01 27 tuhé

2oo128 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 tekuté

2OO1r2g detergentyobsahujúcenebezpečnélátky

2OO13O detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

2OO131 cytotoxické a cytostatické liečivá

2OO132 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31

200133 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, a.lebo 16 06 03 a

neřiedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

2OO134 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

2oo135 Wradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 2L a 20 0I

200136

23, obsahujúce nebezpečné časti

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 2I,20 0I

N 1500

N 1400

N 1400

N 650

N 12000

N0

N0

o 20o

N 300

N 1050

N 1850

o 1050

o 1850

N 650

o 500

N 12000

o 12000

N0

o

N

o

0

0

23a200135

2OO137 drevo obsahujúce nebezpečné látky

K cenám sa účtuje DPH podl'a platných predpisov.
xx neucelené elóKrozariadenia budú prevzaté ako 20 01 39 plasty resp. kovy 20 01 40 cena 660 €/t.

Ceny sú platné do 3L,I2.2O22.

650
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ríloha č. 2. CENA zA SLUŽBY

Organizácia zberu

Organizácia zberu 1cena platí v,ýhradne v.prípade, ak
buáe zber organizovaný spoIočne v ten ist,ý pracovný
deň s obcou Úokrá Lúka a obcou Chyžné)

Spracovanie odpadov

Poplatok za manipuláciu s obalmi (manipulácia na

prevádzke dodávatel'a: zlievanie kvapalných odpadov,

úpruuu obalov - drvenie, lisovanie. Poplatok.je účtovaný

iámostatne za každú z uvedených pracovných činností,

Účtovaná je každá začatá hodina).'

Cena za pracovníka (manipulácia s odpadom

nakládka u objednávatel'a)

Yýjazd chemika (položka sa účtuje len v prípade, že

je nevyhnutný výjazd chemika - neznámy druh

odpadu)

Yýjazd vozidla na základe objednávky

objednávatel'a (k položke sa účtuje aj cena za pracovníka)

Ceny sú platné do 3l.L2.2O22.

60€

40€

50€

valník s plošinou kilometrovné
2,B0 €

servisné dodávkové vozidlo BOXER
2,70 €

i36 €

Vid'. Príloha č. 1 Zoznam odpadov

1 zberové kolo

1 zberové kolo

t

hod,

hod.

hod.

km
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